
        UCHWAŁA NR XLVI/601/2017 
                                        RADY MIEJSKIEJ KALISZA 
                                          
         z dnia 30 listopada 2017 r. 
                                                                                                                

zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych 
w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 
2014+). 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 77 i 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków                   
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz.1446 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 1 ustawy                   
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm),                     
w związku z uchwałą Rady Miejskiej Kalisza Nr XLVII/641/2014 z dnia 22 maja 2014 r.                 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie                      
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub 
znajdujących się na terenie miasta Kalisza (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z dnia 28 maja 2014 r. 
poz.3323) uchwala się, co następuje: 
  
 

 

§ 1. 

W uchwale Nr XVIII/216/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r.                              
w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji                                       
dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie                        
i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014 +), zmienia się treść §1, który 
otrzymuje następujące brzmienie: 
„§ 1. 
1. Zapewnia się w budżetach Kalisza na lata 2017-2018 środki finansowe                                
w wysokości 2.105.323,70 zł (słownie złotych: dwa miliony sto pięć tysięcy trzysta 
dwadzieścia trzy, 70/100) w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu, 
tytułem wkładu własnego na realizację prac konserwatorsko-budowlanych w zabytkowym 
zespole kościelno-klasztornym, w szczególności: 
1) robót budowlanych wewnątrz obiektu, obejmujących posadzki w kościele (rekonstrukcję 
kamienia w prezbiterium, nawie głównej, kruchcie, kaplicy Męki Pańskiej, chórze), posadzki 
w zakrystii (rekonstrukcję kamienia i podłóg drewnianych), 
2) prac konserwatorskich i rewaloryzacyjnych wewnątrz obiektu, związanych ze ścianami 
wewnętrznymi i sklepieniami kościoła (sztukaterie prezbiterium, sztukaterie nawy głównej, 
tynki, polichromie, złocenia prezbiterium, nawy ścian i sklepień), prace renowacyjne kaplicy 
po montażu posadzek i witraży (konserwacja stolarki drzwiowej), związanych ze ścianami i 
sklepieniami zakrystii i pomieszczeniem pomocniczym, związanych z oknami witrażowymi 
wraz z maswerkami w prezbiterium, korpusie nawowym, kruchcie północnej, kaplicy Męki 
Pańskiej, 
3) prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych obejmujących ołtarz główny,  
kropielnice marmurowe, polichromie krużganku, obramowanie wraz z drzwiami z 
prezbiterium do Kaplicy Męki Pańskiej i z prezbiterium na krużganek, stolarce drzwiowej, 



4) robót instalacyjnych związanych z systemem grzewczym kościoła z kotłownią, instalacją 
elektryczną oraz rekonstrukcją żyrandoli, instalacją SSP kościoła wraz z zakrystiami, 
instalacją SSWIN kościoła wraz z zakrystiami, 
5) przygotowanie dokumentacji konserwatorsko-budowlanej. 
2. Prace konserwatorskie i roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 wchodzą                      
w skład projektu pod nazwą „Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez konserwację                    
kościoła i klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7”, który otrzymał 
dofinansowanie ze środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 4. Działanie 4.4. Zachowanie, 
ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Podziałanie 4.4.1. 
Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu, planowane są do realizacji w latach 
2017-2018.” 
 
 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

              Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kalisza 

          /…/ 
 Andrzej Plichta 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  
    DO UCHWAŁY NR XLVI/601/2017  
    RADY MIEJSKIEJ KALISZA                                                  
     
    z dnia 30 listopada 2017 r. 
 
zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych 
w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 
2014+). 
 
 Klasztor OO. Franciszkanów w Kaliszu podjął starania o pozyskanie środków 
finansowych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
(WRPO 2014+) na dofinansowanie projektu pod roboczą nazwą „Prace konserwatorsko-
budowlane wraz z kompleksową restauracją wnętrza kościoła przy zabytkowym zespole 
kościelno-klasztornym OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7”. 
 Uchwałą Nr VIII/216/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zapewnienia w 
budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów 
w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane 
częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020 (WRPO 2014+), Rada Miejska Kalisza zabezpieczyła w budżetach Kalisza wsparcie  dla 
projektu w łącznej kwocie dotacji 2.500.000 zł, z czego w 2016 r. do wysokości 500.000.00 
zł, w 2017 r. do wysokości 1.000.000,00 zł oraz w 2018 r. do wysokości 1.000.000,00 zł. 
 Z uwagi na fakt, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wyznaczył 
wstępnie na IV kwartał 2016 r. termin naboru wniosków do (WRPO 2014+), zmianie musiał 
ulec harmonogram ww. zadania. Jednocześnie Gwardian Klasztoru OO. Franciszkanów ze 
względu na zmniejszenie zakresu planowanego projektu, wnioskował o zmniejszenie 
zaplanowanej kwoty dotacji z  2.500.000 zł do kwoty 2.105.323,70 zł. Mając na względzie 
powyższe uwarunkowania, Rada Miejska Kalisza uchwałą nr XXVIII/338/2016 z dnia                     
29 września 2016 r. zmieniła harmonogram i wysokość zapewnionych w budżetach Kalisza w 
latach 2017 – 2018 środków finansowych w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów 
w Kaliszu do kwoty 2.105.323,70 zł, w tym w roku 2017 do kwoty 1.105.323,70 zł, w roku 
2018 do 1 000.000,00 zł. 
 Nabór wniosków (WRPO 2014+) ogłoszony został przez Instytucję zarządzającą                        
w lutym 2017 r., Klasztor OO. Franciszkanów w Kaliszu złożył wniosek na projekt pn. 
„Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez konserwację i renowację Kościoła i Klasztoru OO. 
Franciszkanów w Kaliszu”,którym objęte zostały prace konserwatorsko-budowlane, 
konserwatorskie i instalacyjne wewnątrz zabytkowego franciszkańskiego zespołu kościelno-
klasztornego. W dniu 25.10.2017 r. do Prezydenta Miasta Kalisza wpłynęło pismo Klasztoru 
informujące o przyznaniu z odwołania dofinansowania na ww. projekt w kwocie 8.715.467,23 
zł.  
  
 Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest zasadne i konieczne. 
  

 
          Prezydent 
      Miasta Kalisza 
              /…/ 

Grzegorz Sapiński
        


